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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika:

Keskiviikkona 20.4.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30

Paikka:

Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2

Läsnä:

Niittynen, Ville
Ainasoja, Merja
Andersson, Jari
Erkkilä, Raimo
Gustafsson, Irja
Hyppönen, Sirpa
Järvinen, Jarkko
Laitinen, Aila
Laitinen, Johanna
Lehtonen, Mirkka
Malmi, Ari
Nevalainen, Paavo
Rantala, Anniina
Tiainen, Minna
Röyskö, Maj

Poissa:

Saarinen, Jasper

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

§ 42
KOKOUKSEN AVAUS JA SIHTEERIN VALINTA
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja johdatti rukoukseen. Veisattiin virsi
449. Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin Kaarinan seurakunnan seurakuntasihteeri Maj Röyskö.

§ 43
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:
Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 44
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Tiainen ja Merja Ainasoja.

§ 45
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä, että
pöydälle jaettu pykälä Kaarinan seurakunnan edustajien nimeämisestä
vuosikokouksiin päätettiin ottaa käsittelyyn pykälänä 51.
Lisäksi päätettiin, että § 50 tarkastetaan kokouksessa.

§ 46
KESÄAJAN JUMALANPALVELUKSET 2016
Kirkkojärjestyksen mukaan päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan
kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita,
seurakuntaneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään.
Suunnitelma touko - syyskuun jumalanpalveluksiksi lähetetään esityslistan mukana.
Suunnitelman mukaan Kaarinan kirkossa ei olisi jumalanpalvelusta lainkaan seuraavina sunnuntai- / pyhäpäivinä, vaan jumalanpalvelukset olisivat silloin Kuusiston kirkossa seuraavasti:
su 15.05. klo 10 kaatuneitten muistopäivä
la 25.06. klo 10 juhannuspäivä
su 21.08. klo 12.30 piispanpäivien juhlajumalanpalvelus.
Edellä mainittujen lisäksi:
12.06. klo 12.00 järjestetään merellinen sanajumalanpalvelus Kuusiston
piispanlinnan raunioilla. Jumalanpalvelus on kyseisen sunnuntain pääjumalanpalvelus ja samalla myös Kirkkokäsikirjan mukainen luomakunnan sunnuntai Kaarinan seurakunnassa. Mainittakoon, että Kaarinan kirkossa toimitetaan kyseisenä päivänä kaksi konfirmaatiomessua.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää touko - elokuun jumalanpalvelusajoista ja
paikoista esittelyssä kuvatulla tavalla.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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Päätös:

Seurakuntaneuvosto päätti touko - elokuun 2016 jumalanpalvelusajoista
ja -paikoista esittelyssä kuvatulla tavalla ja merkitsi kesän jumalanpalveluslistan tiedoksi (liite 1 § 46).

§ 47
KIRKKOTURVA-TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN
Kirkkoherrainkokouksen aloitteesta seurakuntayhtymässä on alettu varautua kirkkoturvaa hakevien määrän kasvamiseen tulevina kuukausina.
Seurakuntayhtymän yhteisen diakoniatyön johtokunta on 1.3.2016 (23 §)
päättänyt esittää, että ajalle 1.3.-31.8.2016 diakoniakeskukseen palkataan turvapaikkatyöntekijäksi 50 % työsuhteeseen Heli Lindroos. Yhteinen kirkkoneuvosto on sitten kokouksessaan 7.4.2016 (18 §) palkannut
Lindroosin turvapaikanhakijatoiminnan tukihenkilöksi ajalle 1.3.31.8.2016 100 % työsuhteeseen.
Lindroosin lisäksi kirkkoturva-työstä diakoniakeskuksessa vastaa diakoniatyöntekijä Taina Viljanen.
Kirkkoturva-asioissa Lindroos ja Viljanen toimivat paikallisseurakuntien
apuna ja tukena, kuten heille määritellyistä työnkuvista selviää:
He ottavat vastaan apua hakevia käännytyspäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita, tekevät päätökset siitä milloin lähdetään auttamaan, koordinoivat ja välittävät avun tarvitsijoita eteenpäin paikallisseurakuntiin,
ohjeistavat ja tukevat paikallisseurakuntia, valmistelevat paikallisseurakuntien kanssa avustushakemuksia kirkkoturva-työlle varatulle rahastolle sekä opastavat paikallisseurakuntia lainsäädännön ja valtiovallan linjausten suhteen. (DTJK 1.3.2016 § 23)
Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa ei ole varmuutta siitä, mihin suuntaan maahanmuuttoa ja turvapaikan hakemista koskeva lainsäädäntö ja
niihin liittyvät valtiovallan ja viranomaisten linjaukset tulevat kehittymään. Esityslistan mukana lähetettävä informaatiopaketti on laaja, mutta
edellä mainitusta syystä se voi joiltain osin vanhentua tulevina viikkoina.
Seurakuntaneuvosto on käynyt kirkkoturva-asiasta alustavan keskustelun
kokouksessaan 20.1.2016 (8 §).
Kirkkoherrainkokous yhdessä diakonijohtajan kanssa on anonut ja saanut seurakuntayhtymän omista vapaiden varojen rahastoista 30 000 €
määrärahan, jolla katetaan diakoniakeskukselle ja paikallisseurakunnille
kirkkoturvatyöstä aiheutuvat ylimääräiset kulut.
Kirkkoturva-työ voidaan nähdä diakonisena auttamistyönä, johon liittyvät päätökset ovat viranhaltijoiden normaalia operatiivista työtä. Tästä
huolimatta on tärkeää, että kirkkoturva-työlle on olemassa seurakunta-
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neuvoston periaatteellinen tuki. Työryhmän perustaminen viestittää tästä
tuesta.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää esittelytekstissä mainituin perustein ja osana
seurakuntayhtymässä tehtyjä linjauksia perustaa työryhmän, joka käytännössä vastaa ja hoitaa mahdollista kirkkoturva-työtä Kaarinan seurakunnassa.
Seurakuntaneuvosto nimeää kirkkoturvatyöryhmään kirkkoherra Ville
Niittysen, diakoniatyöntekijä Anna-Kaisa Leppäsen, seurakuntapastori
Mika Ostelan, johtavan diakoniatyöntekijä Anu Aarnivalan, seurakuntaneuvoston jäsen Raimo Erkkilän, seurakuntaneuvoston jäsen Aila Laitisen, seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Merja Ainasojan sekä varalle kappalainen Merja Auerin ja seurakuntapastori Henri Kestin.
Tiedoksi: työryhmän jäsenet, diakoniakeskus.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, koska se tukee niitä lapsia ja
perheitä, jotka hakevat kirkkoturvaa.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 48
LAUSUNNON ANTAMINEN KIRKKOHALLITUKSELLE KOSKIEN KIRKOLLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN KODIFIOINTIA
Kirkkohallitus on pyytänyt Kaarinan seurakunnalta lausuntoa esitysluonnokseensa, joka koskee kirkollisen lainsäädännön kodifiointia. Kaarinan seurakunta on valittu lausunnon antajaksi sattumanvaraisesti 60
seurakunnan joukkoon.
Lausunto annetaan valmiilla lomakkeella.
Kirkkolainsäädännön kodifioinnin esitysluonnos 2016 on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa:
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/FF04BB5160743CC8C2257F85002195
AE/$FILE/Kodifiointiehdotus%202016,%20maaliskuu.pdf
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy lausuntonaan liitteen 1 § 48.
Päätöksellä ei ole lapsiasiainvaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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§ 49
ARKKIPIISPA KARI MÄKISEN LAUSUNTO LIITTYEN TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ JA TURUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA 7.-13.3.2016 SUORITETTUUN PIISPANTARKASTUKSEEN
Lausunto lähetetään esityslistan mukana.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 50
ALOITE PIIKKIÖN SEURAKUNNAN LIITTÄMISEKSI KAARINAN SEURAKUNTAAN
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto asetti
13.12.2012 (563 §) rakennetoimikunnan ja antoi sille tehtäväksi laatia
ehdotuksen siitä, miten seurakuntayhtymässä voitaisiin muuttaa
rakenteita siten, että toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus paranisivat.
Toimikunnan asettamisen taustalla oli tuolloin yhteisesti jaettu
tilannekuva siitä, että toimintatapa, jossa taloudelliseen haasteisiin
vastataan pelkästään juustohöylällä joka puolelta tasaisesti leikkaamalla,
oli tullut tiensä päähän.
Toimikunnan marraskuussa 2013 valmistunutta raporttia käsiteltiin
neljässä seminaarissa. 8.4.2014 pidetyssä seminaarissa arkkipiispa
linjasi, että rakenneuudistushanketta jatketaan tuomiokapitulin tuella.
Kesäkuussa 2014 kehittämishankkeelle asetettiin uusi ohjausryhmä,
jonka työn valmistuttua kirkkoneuvosto asetti sille vielä
jatkovalmisteluryhmän 11.6.2015.
Syksyllä 2015 työstettiin lukuisissa seurakuntayhtymän ja
paikalliseurakuntien seminaareissa jatkovalmisteluryhmän johdolla
erilaisia seurakunta- ja yhtymärakennemalleja.
29.1.2016 jatkovalmisteluryhmä julkisti oman esityksensä seurakunta- ja
yhtymärakenteesta. Jatkovalmisteluryhmä esitti seurakuntarakenteeksi
niin kutsuttua B-mallia, jossa Turussa olisi kolme suomenkielistä
seurakuntaa, Kaarinassa yksi ja Åbo Svenska Församling säilyisi
entisellään. Esitys piti sisällään myös linjaukset seurakuntayhtymän
toteuttaman
yhteisen
hengellisen
työn
supistamisesta
ja
uudentyyppisestä johtamisjärjestelmästä.
3.3.2016
yhteinen
kirkkoneuvosto
teki
omalta
osaltaan
periaatepäätöksen seurakuntarakenteesta. Kirkkoneuvosto kannatti sekin
B-mallia, mutta hieman muutettuna: Turussa tulisi olla jatkossa neljä
suomenkielistä seurakuntaa jatkovalmisteluryhmän ehdottaman kolmen
sijaan. Kaarinan osalta yhteinen kirkkoneuvosto yhtyi täysin
jatkovalmisteluryhmän kantaan. Seurakuntayhtymän toteuttaman
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hengellisen työn ja johtamisjärjestelmän osalta yhteinen kirkkoneuvosto
ei halunnut vielä tässä vaiheessa ottaa yksityiskohtaista kantaa.
7.3.-13.3.2016 suoritettiin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ja
Turun tuomiokirkkoseurakunnassa piispantarkastus. Antamassaan
tiedotteessa että lausunnossa arkkipiispa Kari Mäkinen painotti sitä, että
paikallisseurakuntien toivotaan kevään 2016 aikana olevan
seurakuntarakenneasiassa aloitteellisia. Arkkipiispa ja tuomiokapituli
tulisivat toimimaan vasta sen jälkeen.

Esitys:

Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto tekee kirkkolain 13. luvun 1
§ mukaisen aloitteen seurakuntajaon muuttamisesta Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymässä siten, että Piikkiön seurakunta liitettäisiin
Kaarinan seurakuntaan 1.1.2018 lukien.
Aloite perustuu esittelytekstissä kuvattuun, jo yli kolme vuotta käynnissä
olleeseen hankkeeseen, jonka tarkoitus on kehittää seurakunta- ja
yhtymärakennetta sellaiseksi, että se turvaa kirkollisen työn Turussa ja
Kaarinassa myös tulevaisuudessa.
Aloite perustuu siihen laajaan selvitystyöhön ja seminaarikuulemisiin,
joita jatkovalmisteluryhmä on kesäkuun 2015 jälkeen tehnyt ja
toteuttanut sekä siihen jatkovalmisteluryhmän 29.1.2016 tekemään
esitykseen, että Kaarinassa tulisi jatkossa olla vain yksi seurakunta.
Aloite perustuu yhteisen kirkkoneuvoston 3.3.2016 tekemään
periaatepäätökseen, jonka mukaan Kaarinassa tulisi jatkossa olla vain
yksi seurakunta.
Aloite perustuu siihen, että seurakuntaneuvosto näkee järkevänä
kehityssuuntana sen, mitä on ilmaistu jatkovalmisteluryhmän esityksessä
(29.1.2016) ja yhteisen kirkkoneuvoston tekemässä periaatepäätöksessä
(3.3.2016).
Aloite perustuu siihen, mitä arkkipiispa on piispantarkastukseen (7.3.13.3.2016) liittyvässä tiedotteessaan ja lausunnossaan esittänyt liittyen
paikallisseurakuntien
aloitteellisuuteen
seurakuntaliitosten
aikaansaamiseksi.
Seurakuntaneuvosto sitoutuu seurakuntayhtymässä käynnissä olevaan
kehittämishankkeeseen ja liittää tämän seurakuntaliitosaloitteensa osaksi
kehittämishankkeen kokonaisuutta ja sen eteen päin menemistä. Piikkiön
seurakunnan liittäminen Kaarinan seurakuntaan on järkevää ja
perusteltua osana laajempaa seurakuntarakenneuudistusta sekä osana
kehittämishankkeen muita pääkohtia eli johtamisjärjestelmän
uudistamista ja seurakuntayhtymän resurssien osittaista siirtämistä uusiin
syntyviin isompiin paikallisseurakuntiin.

KAARINAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

4/2016 Tark:

___
___

24

Kirkkojärjestyksen 13. luvun 2 § 2. mom. mainitusta viranhaltijoiden ja
työntekijöiden
sijoittamisesta
koskevasta
sopimisesta
seurakuntaneuvosto lausuu seuraavaa: Viranhaltijoiden sijoittamisesta ei
ole tehty tässä vaiheessa sopimusta. Kaarinan seurakuntaneuvosto esittää
toivomuksen, että kirkkohallitus päättää kirkkojärjestyksen 13. luvun 3 §
1. mom. mukaisesti asiasta seuraavat periaatteet huomioiden: 1) Piikkiön
alueella toimisi jatkossa oma aluekappalainen, jonka vastuulla on
Piikkiön jumalanpalveluselämän ja jumalanpalvelusyhteisön toiminnan
kehittäminen sekä muut alueellista kirkollista identiteettiä vahvistavat
yleisen seurakuntatyön tehtävät.
2) Muut nykyisen Piikkiön
seurakunnan viranhaltijat sijoitettaisiin osiksi Kaarinan seurakunnan
työalatiimejä mutta heidän virkapaikkansa voisi jatkossa sovittavalla
tavalla ja laajuudessa säilyä Piikkiön alueella.
Seurakuntaneuvosto päättää lähettää tämän aloitteen kirkkojärjestyksen
13. luvun 1. pykälän määräämällä tavalla yhteiselle kirkkovaltuustolle,
jonka tehtävänä on samaisen kirkkojärjestyksen pykälän mukaan
lähettää aloite eteen päin tuomiokapitulille yhdessä siitä antamansa
lausunnon kera.

Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esityksen mukaan.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

§ 51
KAARINAN SEURAKUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VUOSIKOKOUKSIIN
Suomen Pipliaseuran vuosikokous järjestetään Hyvinkään Raamattutapahtuman 21.-22.5.2016 yhteydessä.
SEKL:n Kansanlähetyspäivät vuosikokouksineen järjestetään Ryttylässä
1.-3.7.2016.
SLS:n Lähetysjuhlat vuosikokouksineen järjestetään Vihdissä 11.12.6.2016.
Esitys lähetettävistä henkilöistä perustuu Kaarinan seurakunnan lähetystyöryhmä tekemään ehdotukseen.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää lähettää Pipliaseuran vuosikokoukseen
edustajakseen Leena Rantakokon ja Paavo Nevalaisen.
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Seurakuntaneuvosto päättää lähettää SLS:n vuosikokoukseen edustajikseen Leena Leinon ja Sirkka Vepsän.
Seurakuntaneuvosto päättää lähettää SEKL:n vuosikokoukseen edustajakseen Ari Malmin.
Seurakuntaneuvosto päättää lisäksi maksaa heidän matka- ja majoituskulut sekä mahdolliset osallistumismaksut.
Tiedoksi: lähetystyöstä vastaava pastori Jorma Pesonen, taloustoimisto
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 52
ILMOITUSASIOITA
1. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat ja työnjohdollisia päätöksiä
2. Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
3. Lähetystyön ja kansainvälisen diakoniatyön kannatus Kaarinan seurakunnassa 2015
4. Majandusaasta aruanne / Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Lauise
Püha Jüri Kogudus
5. Somepäivittäjiä toivotaan myös seurakuntaneuvoston jäsenistä, Anniina Rantala kertoi kokemuksiaan.

§ 53
MUUT ASIAT

§ 54
PYKÄLÄN 50 TARKASTAMINEN
Puheenjohtaja esitti, että tarkastetaan pykälä 50.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 55
MUUTOKSENHAKUOSOITUS
Liite 1§ 55.
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§ 56
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37.

Kokouksen puolesta

Ville Niittynen
puheenjohtaja

Maj Röyskö
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Minna Tiainen
pöytäkirjantarkastaja

Merja Ainasoja
pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Kaarinan seurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.2016 – __.__.2016 klo 8.00 – 15.45 ja siitä on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla __.__.2016 – __.__.2016.

_________________________
Maj Röyskö
Seurakuntasihteeri

